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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ مارچ ٢٨
 

 نگرانی ھمسايه ھای شمال از بی امنيتی کشور
ًع امنيتی در مجاورت آنھا جدا ھمسايه ھای شمال افغانستان مانند تاجيکستان، ازبکستان و ترکمنستان از خرابی وض

توان اين  اين کشور ھا معقتد اند که با افزايش نا امنی در قسمت شمالی افغانستان، ديگر نمی. اظھار تشويش نموده اند

ھمچنان اين کشور ھا ھراس دراند که دامنۀ نا امنی از شمال افغانستان به داخل اين کشور . منطقه را جايگاه امن دانست

مخالفان مذھبی نظام ھای مستقر در کشور ھای آسيای مرکزی به کمک . کند و آنھا را بی ثبات بسازدھا سرايت 

امپرياليسم غرب در شمال افغانستان فعاليت دارند و شايد ھدف اين باشد که کشور ھای متذکره را که ھنوز ھم تحت نفوذ 

 .  دروسيه قرار دارند، نا امن ساخته و روسيه را در تنگنا قرار دھن

طالبان به . حمالت مخالفان دولت مستعمراتی کابل چه در قيافۀ طالبان يا داعشيان در شمال کشور رو به افزايش است

حمالت انتحاری در مزارشريف، قندوز و ميمنه جان صد ھا تن را گرفته . بسياری نواحی واليت قندوز مسلط شده اند

ھا حاکيست که مخالفان مذھبی کشور ھای آسيای مرکزی ھمراه با طالبان يا داعشيان عمليات شان را در گزارش  . است

ناظران عينی می گويند که يک عده . شمال افغانستان گسترش داده  و برای نفوذ در کشور ھای خود آمادگی می گيرند

نجا عمليات خود را عليه آ نقل مکان کرده و از ميمنه" پشتون کوت"ازبکستان به محلۀ " جنبش اسالمی"از افراد عضو 

شود که جايگزين ساختن مخالفان مذھبی کشور ھای آسيای مرکزی يک عمل  تصور می. ازبکستان رھبری می نمايند

قصدی از جانب امپرياليسم غرب است تا بدين طريق مناطق زير نفوذ روسيه را تخريب نموده و بی ثباتی را در آن 

 را به ياد می آورد که بين امپرياليسم برتانيه و ١٩قرن " بازی بزرگ"اين روش امپرپاليسم غرب . دھدکشور ھا توسعه 

داند، اما کاری انجام داده نمی تواند زيرا اين دولت  دولت مستعمراتی افغانستان می.  روسيه تزاری در جريان بود

  .خودش مستعمره و فاقد صالحيت است

  . استعماری است که ھدف طويل المدت داردبی ثباتی شمال کشور يک طرح 

 

 


